Agenda medezeggenschapsraad NBS Boeimeer
Dinsdag 22-09-2020, 19:30 - 21:30
Aanwezig: Bas, Lonneke, Marieke, Renske, Jan, Oda, Gijs
Afwezig:

1. Opening / definitieve vaststelling agenda/goedkeuren concept notulen 30 juni 2020
Mededeling Oda: inspectiebezoek op 15 oktober. Pilot vanuit inspectie om instrument
op didactische vaardigheden te ‘testen’. Terugkoppeling volgt van inspectie nog
dezelfde dag. Er worden lessen in 5 t/m 8 bezocht, vragenlijst voor leerlingen.
Geen aanvullende agendapunten
Notulen 30 juni 2020 zijn goedgekeurd
2. Binnengekomen post
Geen binnengekomen post
3. GMR
Geen mededingen vanuit GMR
4. Nieuwe leden
Een kennismaking/voorstelrondje. We stellen ons kort aan elkaar voor.
5. Rolverdeling MR
Wie wordt de nieuwe voorzitter, wie gaat de notulen maken?
Marieke wordt de nieuwe voorzitter. Notulen maken we om toerbeurt. Wie de
notulen maakt wordt toegevoegd aan de resterende vergaderdagen (onderaan
agenda/notulen)
6. Bestuursverslag 2019
Het bestuursverslag 2019 is ter info toegevoegd.
Vraag Lonneke over punt 3.1.1 Onderwijskwaliteit, doelen en resultaten:
Het systematisch bewaken en waar nodig versterken van de sociaal-emotionele
ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen waaronder het voorkomen en
bestrijden van pestgedrag.
Wat wordt hier op Boeimeer aan gedaan is de vraag van Lonneke. Na specifieke
navraag in groep 3 is het Lonneke niet duidelijk geworden hoe er hier op Boeimeer
zorg voor wordt gedragen.

Oda geeft aan dat we hier ZIEN voor gebruiken. Deze vragenlijsten worden
tweejaarlijks door de leerkracht ingevuld en met de IB’er besproken. Er bestaat ook
een mogelijkheid om de leerlingen deze lijsten zelf in te laten vullen, dat gebeurt op
dit moment nog niet. Op de leerlingrapporten zijn de bolletjes bij de kopjes
welbevinden en werkhouden een vertaling op ‘kind/ouderniveau’ van dezelfde ZIEN
vragenlijsten.
Gijs vult aan: in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een leerkracht excessen
(pestgedrag, negatieve groepvorming) signaleert hebben we verschillende
mogelijkheden: gedragsspecialist vanuit samenwerkingsverband, externe
Kanjertrainers. Dit vindt altijd in overleg met de IB’er/directie plaats.
7. Nieuwe jaarplanning MR vergaderingen
We gaan dit jaar weer werken met een jaarplanning, het voorstel van de jaarplanning
voor komend vergaderjaar is toegevoegd. Is deze volledig?
Toevoegen: bijstellen jaarplan. 5 januari & einde schooljaar
Bovenschoolse ouderbijdrage: Oda vraagt na wanneer deze passend is in het schema.

8. Vergroenen, aanpassingen schoolplein.
Mogelijkheden ouders bespreken; financiële stromen aanspreken.
Gijs zet uiteen waarom dit punt op de agenda is opgenomen. We zijn op school al een
aantal jaren aan het zoeken naar een mogelijkheid om het schoolplein groener en
uitdagender te maken. Dit is een van de eerste wensen van de leerlingenraad sinds
deze is opgericht. Verschillende stappen (via gemeente Breda) hebben tot nu toe niet
tot succes geleid.
We willen nu aanspraak maken op een subsidie vanuit de provincie. We worden
daarmee geholpen door een externe deskundige. Zij heeft vrijblijvend een eerste stap
met ons gezet. Zodra we met deze dame verder aan de slag gaan zijn er kosten aan
verbonden. Kosten die mogelijk uit de subsidie of eigen middelen komen.
Omdat we op verschillende manieren deze subsidie van de provincie moeten
aanvullen met eigen middelen is het verstandig om ook de MR in een vroeg stadium
te betrekken. Een mogelijke sponsorloop of verdeling van de bovenschoolse
ouderbijdrage verloopt tenslotte ook via de MR.

Actielijst
Wat
Notulen en vergaderdata op de
website zetten
Doorspelen vragen uit de
klankbordgroep naar de
teamvergadering.

datum
Na goedkeuring in
vergadering.
Schooljaar 2019-2020

wie

status
permanent

Gijs

actief

Rondvraag:
Lonneke: Aantal punten over de klankbordgroep: deze moeten nog ingepland worden voor
volgend schooljaar. Als agendapunt volgende vergadering toevoegen. Ook is de vraag wat er
al is teruggekoppeld naar het team. Gijs doet navraag bij Ed.
Update 23 september: Gijs heeft met Ed gesproken. Na de bijeenkomst met de
klankbordgroep is er geen teamvergadering meer geweest waarop de ‘teampunten’
besproken konden worden. Dit vanwege de schoolsluiting. Op de eerstvolgende
teamvergadering (11 november) worden de eerste punten teruggekoppeld/bespreekbaar
gemaakt door Gijs.
Bas: Er bestaat de mogelijkheid om aandacht te besteden aan duurzaamheid met mogelijk
gastsprekers die een les rondom duurzaamheid kunnen vormgeven. Bas stuurt informatie
door aan Gijs over de mogelijkheden. Bas laat Gijs weten of het ook mogelijk is om naast de
-dag van de duurzaamheid- gebruik te maken van deze gastlessen.
Marieke: komt de update rondom de nieuwe, veranderde Corona-maatregelen gericht op
thuisblijven? Update 23 september: mail is verstuurd
Marieke: Wie stelt de agenda op? Gijs blijft dit doen in overleg met Marieke en Oda.
Resterende vergaderdata:
-

10 november notulen: Lonneke
5 januari notulen: Jan
23 februari notulen: Bas
6 april notulen: Renske
8 juni notulen: Gijs
13 juli notulen: Lonneke

